
Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

Erasmus+ programı ile 63 farklı ülkeden 582 öğrenci, bambaşka kültürleri 
ve tüm renkleri ile tek bir kampüste… 

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler… 

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal 
ve uluslarası etkinliklerle dolu  bir üniversite deneyimi. 

Küresel başarının parçası olun!

THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada

US News Sıralamasında Türkiye'nin tek üniversitesi, dünyada ise 87. sırada

THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada

Tes Global - Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri 
arasında 4. sırada

Öğrenerek, paylaşarak, dolu dolu yaşayacağın bir hayat burada 
seni bekliyor. Kendi kanatlarınla yepyeni  ufuklara yönelmek için 
ATILIM ZAMANI

HUKUK FAKÜLTESİ

ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!
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• Hukuk Fakülteleri arasında otorite olarak kabul gören ve 
kitapları okutulan hukukçuların bulunduğu akademik kadro

• Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliğine (ELFA) tam üyelik

• Hukuk Klinikleri (Yasama Kliniği-Ombudsman Dostu Hukuk 
Kliniği) ve Bilişim Hukuku gibi kredili derslerden oluşan 
yenilikçi müfredat

• İhtiyaç duyulabilecek her türlü kaynağı barındıran yetkin 
kütüphane

• Aktif çalışan öğrenci topluluklarının faaliyetleri ile sektörü 
tanıma imkanı

Hukuk için ATILIM ZAMANI!

• Kamu Kurumlarında ve Özel Kuruluşlarda Avukat

• Sınavlara Girerek Hakim, Savcı, Noter

• Üniversitelerde Akademik Kariyer

• Bakanlıklarda Uzman ya da Müfettiş

• Banka ve Finans Kuruluşlarında Danışman, Hukuk 
Müşaviri olarak çalışabileceğiniz gibi kendi 
büronuzu açabilir ya da kendinizi geliştirerek    
pek çok farklı alanda kariyer yapma                   
fırsatı da bulabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

• Hukuk Fakültesinde, toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya 
devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, yasaların 
uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü 
konusunda çalışacak hukukçular yetiştirilir. 

• Fakültenin amacı, haklarının bilincinde olan, onlara sahip çıkan, 
haksızlık yapmayan ve her türlü haksızlığın karşısında duran, 
toplumsal problemlerin farkında olan, onlara çözüm üreten, 
düşünen, sorgulayan, araştıran, etik değerleri özümsemiş, 
kaynaklara, kurallara, kurumlara, ilkelere hakim, aydın gerçek 
hukukçular yetiştirmektir.

• Felsefe, mantık, sosyoloji alanlarına ilgi duyan, sağlam ikna gücüne 
ve seziye sahip, sorumluluk almaktan çekinmeyen biri iseniz bu alan 
tam size göre.

Adil bir dünyayı tesis edecek aydın bir birey olmak 
istiyorsan...


